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ஓர  ா் ்் விவசாயி  ித ப னணயில 

ே ா ்ககஙா ்்ன ார.

அவர பாரப ப� ்�்எ ேபானே ்் ஙலனிக 

ங கடடல ார.



மகங், இனிங் மபற் �்சிஙளின வ்வனங்  ் அளன ியி்ன  

ஙபஙனளள், அ்்்வடங் ப ின  ஙபஙனளள் ளட ங டிர.

ேவகோ் சமய், ்் �ழனன , ஙடபசிிபிி ேபானே ்் ஙலனிக ங டத.



பாரிப ப�  யி்்ளவபனேி ேபானே ஙபங், ்ிேபாத் மகஙனள �ழ்ப 

னவல ி.

“இனவ  பகசயிாங  டன னவயா?’ ்னற மகங் ஆ்சரயமனடன ிர. 

வாில ில ேமஙனங் சிிே ரனஙளில பாரிப ப� விின�ஙனளி ேபால 

ே ானறஙினேிேவ, அதேபாி இன  ஙபங்  யிாிினஙனளி ேபால 

ே ானறவத்  பகசயிாி ா?

அலித, “இன  ஙபங்  ிஜ  ாவரனங் மபற் விின�ஙளின ்்சிய ப� ிஙளா?” 

்னற அவரங் வியன ிர.



வரிாற  ளவத், இத ேபாி பி ஙபங் ங டபி்கஙிப்ட்ளி. 

வி்்ாிிங் அவபனே ளரனத ஆந் கசநத்ளிர.

அனவ   னமயிேிேய  ாவரனங் மபற் விின�ஙளின ்்சிய 

ப� ிங்  ாிா ்னற வி்்ாிிஙளால கசாலி ்ள்.



இன   ாவரனங் மபற் விின�ங் ேஙா்க ஙணகஙாி ஆ டங்க�  னஎ 

வாழன னவ.

ஙாிிேபாகஙில, அனவஙளின ்்சிய ப� ிங் ஙபஙனளிேபால 

ங்ிமாஙிள்ளி. 

வி்்ாிிங், இன க ஙபஙனள, “ே ா ் ்டகஙிப்டத” ்னற அரல ிபட் 

கசால��்னத வன   "ப்மனங்“, ்னே வாரலன யால அனழகஙினேிர, 



கப்்பாிாி ப்மனங் பானே அடக�ஙளில (ஸ்ரா்டா / ேியர) 

ஙாணிபடஙினேி.

இன  அடக�ங் கவ� ஙாில ிப�  ன ம  மபற் மணிால ப்ிப்யாங 

ப்னத  ்வாினவ.

ஙாிிேபாகஙில, ம  அலித மணல அளல ிப்ட ங்ிமாி பானேயாஙியனவ.

பானே அடக�ங், ்் அடகஙடகஙாி ேஙக ேபாி, ்னேன ம த ்னோங ப்னத 

 ்வாினவ.

அ் அடக�ங்   �ல ப்ன னவ அ ிால பழனமயாினவ.

ேமல அடக�ங் எ ியி.



சிிே ரனஙளில வி்்ாிிங், பானேஙனள ேசா னி கசநத 

அனவ ்வவள் பழனமயாினவ ்னற கசாலி ்ள்.

 ிி டகஙல ிிால அடக�ங் ஙனின ா�் ்னக ன  

பானேங் எரா ாினவ ்னற அவரஙளால ளே இய�்.

ஙனின  பானே அடக�ங்பானே அடக�ங்



்மார 200 ஆ டங்க�  னஎ இனஙிிான ில வில�ய் ஸமில ்னே 

்் கபாேியாளர இ்ன ார.

அவர ஓர ஙாலவாந ங்டமாில ிப� கபாறிபாளராங இ்ன ார.

க ாழிிாளரங் ே ா டலே ா ட, பானே அடக�ங் 

கவளிிப்டி.



ஸமில பானேஙளின அடக�ஙளில ப்மனங் இ்ிபன கங டார.

அவர ேவகோ் விியலன ள் ஙவிில ிர.

்வகவா் அடகஙி�் ்ேர வனஙயாி ப்மனங் இ்ன ி.

்் அடகஙில, ்் �ேிிபி்ட வனஙயாி  ாவர மபற் விின�ஙளின 

ப்மனங் ்ிேபாதேம ்னோங இ்ன ி.



வி்்ாிிங், அே  விியலன   ிகஙனஙி�் இ்க�் பானேஙளின 

அடக�ஙளில ங டாரங்.

எரா ாி அடக�ஙளில,  சா ாரண   ாவர மபற் விின�ஙளின ப்மனஙளின 

்வடஙேள இ்ன ி.

அன   ாவர மபற் விின�ங் ்ேர கசல�ிால ஆினவ.

எ ிய அடக�ஙளில, ேம�் ்ளினமயபே விின� மபற்  ாவரனஙளின 

ப்மனங் இ்ன ி.

அன  விின�ங் பி கசலஙளால ஆினவ. ேம�் அனவங்க� ஓடங்் 

்�்எளடங்் பலேவற  டல  றிஎங்் இ்ன ி.

 ாவரனங்். இனிங், ேவரங்,   டங் மபற் �கங் ேபானே பலேவற 

பாஙனஙனளக கஙா ்்ன ி.    

கப்்பாிாி ்்கசல  யிாிங் 
மிங்் சிேியி. மபற் அவபனே 
� ேணாகஙிஙனளககஙா ட 
ம்டேம ஙாண ்ள்.



்் ஙாி் ்னபத பபபி 
பானே அடக�ஙனளக 
கஙா டத.
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ப்மல ின அடக�ஙளின வாினச  னே  மக�  கஙியமாி சிி  விியனஙனள் 

கசாலஙிேத.

அத �மியில  யிாிினஙளின பாிணாம வளர்்னயி பபேிய ஙன னய் 

கசாலஙிேத.

 யிரஙளின க ாடகஙல ில, பாசி மபற் பாகாாியா ேபானே மிங ்ளிய ்்கசல 

 ாவரனங்்  யிாிினங்ேம இ்ன ி.

ஸடாரஃபிப

ப்னச பாசி

பிராகஙிேயாேபா்

கஜல�ஃபிப

்னரேிானப்
ஙடபபாசி



ஙாிிேபாகஙில, கஜல�ம ன மபற் ஙடபபாசிங் ேபானேமிங்் சிகஙிாி 

 யிாிினங் பிேன ி 

ேம�் ஙாி் கசலி்கசலி, பிே எ ிய  ாவரனங் மபற் விின�ங் 

ே ானேிி.

அனவ கமனேம�் சிகஙிாி ாங்் ்னறககஙானற மிங்் 

வில ியாசமாி ாங்் இ்ன ி.

ளாிி்ாி்
(ஙடல ே ்)

 லன 

ஙடபப்்
பவள்

ஙடல �ல�

ஆரேமார் பிப 
ஙவச ம ன

கசிபேிாபா்
( னிகஙா�)



சிி பனழய வனங  யிாிினங் ஙாினக ா்ட ளட பினழல ி்கஙினேி. 

ஆிால பி இேனதவி்டி.

ஆிால, ்ிேபாத் எ ிய வனஙல  ாவரனங் மபற் விின�ங் 

ே ானேிககஙா ேட இ்ன ி. 

 யிாிினங் கப்ஙிள் மாேிககஙா ேடள் இ்கஙிேத!
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 னட 

 ்டா்�்சி
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சிாம டர ம ன

ஸேடிிேயாசாரஸ
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 லன 

  னி
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இன  எ ிய  யிாிினங் ்னஙி்னத வன ி?
எ ிய  யிாிினங் மபற்  ாவரனங் பனழய  யிாிினங் மபற் 
 ாவரனஙளி�்னத  ்வாித ்னற ங்தஙிோரங் வி்்ாிிங்.
பனழய  யிாிினங் மபற்  ாவரனங் எ ிய  யிாிினங் மபற்  ாவரனஙளின 
 னேிாரஙளாங இ்ன ி. 
�ற ஆ டங்க�  னஎ சாரிஸ டாரவின ்னே ்் வி்்ாிி ஓர எல ஙலன  
்ள ிிார. அன  எல ங் மிங்் எஙழகபபேத.
அன  எல ங், ்ிப் எ ிய  யிாிினங் மபற்  ாவரனங், பனழய, ்ளினமயாி 
 யிாிினங் மபற்  ாவரனஙளி�்னத வளரன ி்கஙிா் ்னற ஙா்டஙிேத.
இன  ங்லத பாிணாம வளர்சி ்னற அனழகஙிப்டத.

ஆன  ி ஆாிஜின ஆஃி ஸ்சிஸ னப 
ம னஸ ஆஃி ே ்்ரல கசி்ன –

சாரலஸ டாரவின

்். ்ஸ. ்ஸ. ்ஙல

இயபனங ே ர் �ி் இினஙளின 
ே ாபே் - சாரிஸ டாரவின 



்் வனஙயாி விின�, ேவகோ் வனஙயாி விினஙாங மாபேமனடவத 
்னபன க ஙபபனி கசநத பாரிபத மிங்் ங்ி்.
கமால ல ில ்ிப்யி்ன ா�், ்் விின�  னனில ாேி  மபகோ் 
வனஙயாி விினஙாங மாபேிககஙா்ள  ்யாத. 
 னங்  ாந ்் �னியாங ஆங  ்யாத.
மபற் க ா்்யில இ்க�் ்ன  ்் ம த் ்்  வனளயாங ஆஙிவிடாத.
ஆிால, மில�யன ஙணகஙாி ஆ டஙளில  பேி�் எ ிய வனஙயாி 
 ாவரனங் மபற் விினஙிினங்  னன ய இில ி�்னத  ்வாங  ்ள் 
்னற வி்்ாிிங்  ்எஙினேிர.



இ ப� ஓர   ாரண்,   ாி�்- ிில ி�் வாள்  யிாிினஙளின 
(ஆ்பிபியன). பாிணாம வளர்சி.

ஆ்பிபியனங் –  வனள மபற் சிாம டர ம ன ேபானே விினஙிினங்-- 
350 மில�யன வ்டனங்க�  ன வாழன  ேிாி-ஃபின ்னே ஓர வனஙயாி 

ம ிிில ி�்னத அே ஙமாங பாிணாம வளர்சி  அனடன ி்கஙிா். 
அன  ேிாி-ஃபினங்,  ஆறஙளின அ்ம்டல ில ஊரனத கசலி  தவாங 

சக ிவாநன  தடிஎஙனளக கஙா ்்ன ி.



அனவ, மபே ம னஙனளிேபால   ாிி்யில ்வாசிகங கச்்ஙனளக 
கஙா ்்ன ி.
ஆிால அனவ மிங்சா ாரண �னரைரலஙனளள் கஙா ்்ன ி.
அனவ வாள் ஆறங் வபற்ேபாத, ேிாி-ஃபினஙளால சிி ே ரல ிப� ஙாபனே 
்வாசிகங  ்ன த. 
அனவஙளால  ித சக ிவாநன  தடிஎஙனளககஙா ட ேவகோ் �ளலன ேயா 
அலித ஆபனேேயா ே ாகஙி ேசபேில  ஙர  ்ன த.



்ிப் இன  ம னஙளால   ாி�்  ிில ி�் வாள்  யிாிிமாங பாிணாம 
வளர்சி அனடய  ்ன த?
்்ேவனள சிி ேிாி-ஃபின ம னங், �ேிிபாங  னரயில வாழவ ப�  
கபா்ல மாி ாங பிேன ி்கஙக ளட்.
்்ேவனள அன  ேிாி-ஃபின ம னங், ளட ல-சக ிவாநன  தடிஎஙனளக 
கஙா ்்னல ி்கஙிா். ளட ிாங கபாிய �னரைரலஙனளள் 
கஙா ்்ன ி்கஙிா்.
அே  சமயல ில, ேிாி-ஃபின ம னங் வாழன  பிரே சனஙளில 
ச ே ாபண ினி வே்சியாி ாங ஆஙியி்கஙகளட்.
ஆறங் வபேி    ட ஙாில ிப� வே ேட இ்ன ி்கஙிா். 
பி ேிாி-ஃபின ம னங் இேன ி்கஙிா், ஆிால எத ேிாி-ஃபின ம னங் 
பினழல ி்ன ி்கஙிா்.
அனவ  மத ளட ல-சக ிவாநன  தடிஎஙனளள், ேம�் கபாிய 
�னரைரலஙனளள்  மத ்் சிி வாாி்ங்க� ஙடல ியி்கஙிா்.

ளஸே ேிாிகடரன

380 மில�யன ஆ டங்க� 

 னஎ வாழன  ேிாி-ஃபின 

(மடல-தடிஎ) ம னங்



அனவஙளின �ழனன ங் இனத் சக ிவாநன  தடிஎங் கஙா டனவயாஙி 
பிேன ி.
ஙாிிேபாகஙில, இன  தடிஎங் ஙாலஙனளிேபால  ்மாேிி.
அன  எ ிய  ஜனதகங் அவபேின கச்்ஙனள இழன ி. ப ிிாங, அனவ 
சிேிபாி  னேயில ஙாபனே ்வாசில ி.
அசல ேிாி-ஃபின ம னங் ப்ிப்யாங மனேனதவி்டி.
ஆிால, ேிாி-ஃபின ம னஙேள   ல  ிி  ரவாழ  யிாிினங்.

கஜபி ேராஸ்ஙஸ

... பினிர அனவங் அடல  பி 

மில�யன ஆ டங்க�ல 

க ாடரனத வி்ல ியனடன ி.

இ் ி ேயாஸ்ஙா

  ல   ரவாழ  யிாிினங் 35 

மில�யன ஆ டங்க� பினிர 

ே ானேிி ....



அே   னேயில,   ரவாழ  யிாிினங்  ான னடேிாசரங் பா்எங், பல�ங் 

மபற்   னிங் ேபானே அனிலத ஊரவிவபேிப�் � ான யரங்.

பினிர ஊரவி, பேனவங்க� வழி வ�ல ி.

 ிி  ரவாழ  யிாிினங்
(ஆ்பிபியன)

பா்எ

பல�

  னி

ஆரேஙாபி்னரகஸ

இ்லேயாரனஸ

ேஙா�ேரா கசௗ ர
(னடேிாசர) ஊரவி



ஊரவி,   ன  ல பா�்்ஙளின  னேிாரங்.
ஆர்பல ில இன  பா�்்ங் (shrews) ்�ங் ேபானே  
ஜனதகங்.
இனவஙளி�்னத, மபேனிலத பா�்்ங்் பாிணாம 
வளர்சினயக ங டி. அனவ –
 ாநங், �னிங், ்�ங், � ினரங்,  ிமினஙினங், �ரன�ங், 
மபற் மிி க �ரன�ங் மிி ரங்் ளட. 

பா�்்ஙளின 
 னேிாரங்

�ேிிஎ: shrews 
்்    ட 
ளரனமயாி 
 ஙவாந மபற் 
சிேிய ங ங் 
கஙா ட ்� 
ேபானே  ஜனத.



 னஎ ்் ஙாில ில, மிி ரங்க�் மிி க�ரன�ங்க�் 

ே ர்யாி � ான யராங ஓர  யிாிி் இ்ன த.

மிி க�ரன�ங் ஓர அ்சல ி�், மிி ரங் ேவகோ் 

அ்சல ி�் பிிாமவளர்சி அனடன ிர. 

(கஙாாிலிா)

�ரன�ங் வினஙளில வாள்  ாவர   ணிங்.

அனவ  ிமிரனத  டகஙா னவ.

மிி ரஙேளாட ்ிபிட்ேபாத, �ரன�ங்க� �னள சிேியத.

மபற் ஙா்ட �ரன�ங் கமாழினய பயனபடலதவ ிலனி.

 னன ய
மிி க�ரன�ஙளின
� ான யர

மிி ன (ேஹாேமா ேசபியனஸ)

மிி க �ரன�ங்

(சி்பனசி)

( ி)





மிி ரங்  பேி�் வில ியாசமாங பாிணாம வளர்சி 
அனடன ிர. 
அவரங்  ிமிரனத  டன ாரங் ப்ிப்யாங அவரஙளின 
�னளயின அள் அ ிஙாில த. 
அவரங் ங்விங் மபற் ஆள னஙனள  ்வாகஙிிாரங். 
அவரங் கமாழினயி பயனபடல ி க ாடரஎகஙா்ளல 
க ாடனஙிிர.

3,500,000 வ்டனங் 
 னபி�்னத 

1,300,000 வ்டனங் 
 னஎவனர
வாழன ிர

 ி ேய ன  ர  ா ல
1,500,000 வ்டனங் 
 னபி�்னத 

3,200,000 வ்டனங் 
 னஎவனர வாழன ிர

2,500,000 வ்டனங் 
 னபி�்னத 

1,500,000 
வ்டனங்  னஎவனர 

வாழன ிர

1,700,000 வ்டனங் 
 னபி�்னத 

2,500,000 வ்டனங் 
 னஎவனர 
வாழன ிர

  �ி  மிி  ன
4,000,000 வ்டனங் 
 னபி�்னத 
 பேபாத வனர

ேஹாேமா  
ேஹபி ல�ஸஆஸ்ராிாிபி ிஙஸ ேஹாேமா  

் ர க டஸ



(Cro-Magnon people)
�ேரா- ேமகிான மகங் 

 ( �ி ேஹாேமா-ேசபியனஸ பிரானசில 
40 ஆயிர் ஆ டங்க�  னஎ 

வாழன வரங்)



யா்் பாிணாம வளர்சி  டிபன க ங ட ிலனி. 

அத பி பில�யனங் வ்டகஙணகஙில  ிஙழன த.

இல னஙய    ட ஙாிலன   ா் ஙபபனி கசநத ளடி பாரகங  ்யாத.

ஆிால ப்மனஙளால கசாலிிபட் ஙன னய  ்மால "வாசிகங"  ்ள். 

ேம�், திபேிவாளரஙனளி ேபாி, �மியில,   ல ்ளிய 

கசலஙளிிாிாி  யிாிினஙளி�்னத இனனேய ்ளினமயபே 

 ாவரனங் மபற் விின�ங் வனர  யிாிினங் ்வவாற பாிணாம 

வளர்சி அனடன ி ்னபன   ா் ங டபி்கங்்  ்ள்.





"பாிணாம வளர்சி" ்த் 
ப்ிப்யாி வளர்சினயிபபேி 
�ழனன ங்கஙாி ்் 
ஆங்சிேன  எல ங்.
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